Sociedade Portuguesa de Matemática
Av. da República 45, 3º, 1050 – 187 Lisboa
Tel. 21 795 1219 / Fax 21 795 2349
www.spm.pt imprensa@spm.pt
6 de novembro de 2012

COMUNICADO DE IMPRENSA
Olimpíadas Portuguesas de Matemática arrancam esta quarta-feira
Dezenas de milhares de alunos do 5º ao 12º ano participarão na 1ª eliminatória
Depois de um ano letivo recheado de excelentes resultados para Portugal nas
competições internacionais de matemática, chegou o momento de preparar terreno
para mais uma edição das Olimpíadas Portuguesas de Matemática (OPM). A primeira
etapa desta competição, que no ano passado reuniu cerca de 58 mil participantes,
começa já esta quarta-feira, dia 7 de novembro, com a 1ª eliminatória.
A prova decorrerá em simultâneo nas cerca de mil escolas inscritas nas diferentes
categorias - Categorias Júnior (6º e 7º anos), A (8º e 9º anos) e B (10º,11º e 12º anos). É
também neste dia que se realizará a prova única das Pré-Olimpíadas (5ºano).
No dia 9 de janeiro, na 2ª eliminatória da competição, serão apurados os finalistas que
em março disputarão o ouro, a prata e o bronze na Escola Básica e Secundária de
Albufeira, a escola anfitriã da final nacional desta 31ª edição das OPM. Um bom
resultado na final pode garantir o acesso a um lugar nas equipas que representarão
Portugal nas competições internacionais.
Os mais novos terão também oportunidade de participar nas OPM no mês de maio,
quando se realizará a prova única das Mini-Olimpíadas, dirigidas aos 3º e 4º anos. As
incrições podem ser efetuadas até 30 de Abril de 2013 através do site
http://mopm.mat.uc.pt/MOPM/index.php.
As OPM são organizadas pela Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM) em parceria
com o Departamento de Matemática da Universidade de Coimbra, com o objetivo de
desenvolver o conhecimento da matemática, o treino do raciocínio e o gosto pelos
desafios matemáticos. A Sociedade Portuguesa de Matemática conta com o apoio do
Ministério da Educação e Ciência, do Ciência Viva, da Fundação Calouste Gulbenkian,
do Banco Espírito Santo, da Pathena e do jornal Público na realização das Olimpíadas.

Categorias:
Categoria

Anos de

Provas a realizar

escolaridade
Mini Olimpíadas

3º e 4º anos

Uma prova única no 3º período

Pré-Olimpíadas

5º ano

Categoria Júnior

6º e 7º anos

Duas eliminatórias e Final Nacional

Categoria A

8º e 9º anos

Duas eliminatórias e Final Nacional

Categoria B

10º,11º e 12º anos

Duas eliminatórias e Final Nacional

Uma prova única coincidente com a
primeira eliminatória

Calendário das Olimpíadas 2011/2012:
07 de novembro de 2012: 1ª eliminatória
09 de janeiro de 2013: 2ª eliminatória
14 a 17 de março de 2013: Final Nacional – Escola Básica e Secundária de Albufeira
Até 30 de abril de 2013: Inscrições na Categoria Mini-Olimpíadas
Maio de 2013: Realização da prova das Mini-Olimpíadas
18 a 28 de julho de 2013: Olimpíadas Internacionais de Matemática - Colômbia
Julho de 2013: Olimpíadas de Matemática da CPLP- Moçambique
Setembro de 2013: Olimpíadas Ibero-americanas de Matemática – Panamá
Para mais informações, favor contactar:
Gabinete de Imprensa da SPM: Sílvia Nogal Dias, 21 795 1219 / 960 131 220,
imprensa@spm.pt
Coordenador Geral das Olimpíadas: Prof. Luís Merca Fernandes, 914 591 305,
luism@ipt.pt
Responsável da Direção da SPM: Prof. Joana Teles, 969 036 147, jteles@mat.uc.pt
Sites:
OPM: http://www.spm.pt/olimpiadas/
Inscrições OPM: http://www.opm-online.net/
Inscrições Mini-Olimpíadas: http://mopm.mat.uc.pt/MOPM/index.php

